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On agafem l’avió?

Objectius 

 
- Estudiar la freqüència i tipologia dels moviments aeris als aeroports catalans 
i   elaborar  un  informe  de  cadascun  d’ells  tenint  en   compte  l’entorn 
geogràfic, social i econòmic. 

Descripció de l’activitat 
 

En aquesta activitat s’analitza la tipologia de vols de cadascun dels aeroports 

catalans, es fa un buidatge de les dades i es calcula els tants per cents que 

representen. L’estudi dels  vols  en els darrers nou anys es reflecteix en un 

diagrama de barres i després s’elabora un informe de cada aeroport tenint en 

compte les dades estudiades i la zona geogràfica en la que estan ubicats.

La web s’actualitza constantment i les dades que surten en un moment poden 

no ser les mateixes que les del dia abans.

Recursos emprats 

L’activitat es presenta complerta i pautada. Disposa d’un accés al quadre de 
dades de passatgers per aeroport i tipus de vols en el que cal seleccionar l’any 
que es desitja, dos quadres per fer el buidat de dades que permeten validar 
els  resultats  i  dos  enllaços:  un que explica  el  concepte i  el  pautat  per  a 
l’elaboració dels  diagrames de sectors i lineal i l’altre que facilita l’ enllaç 
directe amb IDESCAT per aconseguir la resta de dades del territori. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Metodologia:  aquesta  activitat  seria  aconsellable  fer-la  individualment  pel 
que  respecta  a  l’anàlisi,  buidat  i  representació  gràfica  seguint  el  pautat 
facilitat; la revisió de les respostes obertes caldria posar-les en comú en el 
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grup  classe.  Pot  ser  interessant  que  per  agilitzar  el  desenvolupament  es 
treballi i presenti els resultats de cada aeroport per petit grup.

La temporització: màxima aproximada seria de dues sessions una sessió per 
treballar les dades i planificar la tasca en petit grup i una altra per buscar 
informació  i fer l’ informe ( es pot combinar a dins i fora de classe).

L’avaluació : Durant la realització de l’activitat, el professorat podrà fer-ne el 
seguiment individual  i  donar orientacions si és necessari,  especialment  pel 
que fa  a  la  realització  dels  diagrames. La  validació  dels  %  i  de  les  dades 
absolutes les permet l’aplicació de la pròpia activitat. Respecte a l’avaluació 
dels resultats es pot fer per mitjà de la posada en comú i posterior correcció 
de l’informe presentat per part del professorat.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 

El bloc de continguts que es treballa és el d’estadística i atzar (representació 
de dades utilitzant taules i gràfics adequats, diagrama de barres/ distinció 
entre dades quantitatives i qualitatives/ desenvolupar i avaluar inferències i 
prediccions basades en dades ).
Treballem les competències matemàtica i social i ciutadana.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça principalment a l’alumnat de 2n d’ESO, no obstant 
podria ser base per treballar el tema sector terciari a Catalunya a 3r d’ESO de 
l’àrea de Ciències Socials.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb Ciències Socials ( Activitats econòmiques, sector terciari: 3r 
d’ESO)

Documents adjunts

- Material de treball per a l’alumnat,  El material es troba desenvolupat 
de manera complerta en la pàgina: 
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http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/serveis/on_a

gafem_avio.jsp

http://aprenestadistica.gencat.cat/secundaria/activitats/serveis/on_agafem_avio.jsp
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